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Ocena efektów kształcenia na kierunku SOCJOLOGIA w roku 
akademickim 2012/13 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia §11 ust. 2. 
(przewidziana również we wzorze WSZJK – dział 4.9 Roczna ocena efektów kształcenia) 
 

I. Informacje wstępne 

1. Kierunek, poziom, formy studiów  

SOCJOLOGIA 

specjalności: 

a) studia I stopnia: 

 Socjologia Miasta i Regionu (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna (studia stacjonarne i 

niestacjonarne), 

 Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie (studia stacjonarne i niestacjonarne); 

b) studia II stopnia: 

 Komunikacja Społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Organizowanie Społeczności Lokalnej (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Socjologia: Program Ogólny (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Studia Miejskie (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Zarządzanie Pracą Socjalną i Ekonomia Społeczna (studia stacjonarne). 

 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku SOCJOLGIA w składzie: 

dr Agata Zygmunt – przewodnicząca 

prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki 

dr Andrzej Górny 

Dominik Skurzok – student 

 

3. Zespół opiniujący ocenę 

Minimum kadrowe na kierunku socjologia. 
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II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

a. Wyniki analizy 

Analiza form weryfikacji efektów kształcenia objęła następujące elementy: 

 analizę wyników ankiety ewaluującej zajęcia dydaktyczne, 

 analizę sylabusów, 

 analizę wyników monitorowania realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk 

studenckich. 

 Zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości na kierunku socjologia 

monitorowanie efektów kształcenia powinno objąć również hospitacje zajęć dydaktycznych oraz 

analizę prac dyplomowych. Ze względu na fakt, że SZJK obowiązuje od 1 października 2013 roku, 

hospitacje zajęć dydaktycznych w roku ubiegłym nie odbyły się, jednak podjęto przygotowania do 

realizacji tej procedury, czego rezultatem jest wzór karty hospitacji, który będzie obowiązywał od 

roku akademickiego 2013/2014. Z kolei zaniechano analizy prac dyplomowych pod kątem realizacji 

efektów kształcenia, jako że wdrożenie tej procedury będzie zasadne dopiero po zakończeniu cyklu 

dydaktycznego przez studentów studiów drugiego stopnia, realizowanego z uwzględnieniem 

Krajowych Ram Kwalifikacji, co nastąpi w roku akademickim 2013/2014.  

 

REZULTATY ANALIZY WYNIKÓW ANKIETY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Ewaluacja zajęć dydaktycznych jest przeprowadzana w Instytucie Socjologii – zgodnie z 

procedurami określonymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia – 

dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.   

W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 ewaluacji poddano ogółem zajęcia 

prowadzone przez 23 nauczycieli akademickich na kierunku socjologia, z czego: 

 17 zajęć prowadzonych było na studiach pierwszego stopnia,  

 6  zajęć było prowadzonych na studiach drugiego stopnia. 

Ewaluacji poddane zostały różne formy zajęć: 

 11 wykładów, 

 11 zajęć ćwiczeniowych, 

 jedno seminarium. 

Skala ocen, jaką posługiwali się słuchacze zawierała się między 1 (ocena najniższa) a 5 

(ocena najwyższa). Kryteria, według których ocenione zostały zajęcia były następujące: organizacja 

zajęć, komunikatywność, interaktywność, terminowość i dostępność, kryteria oceny, postawa 

wobec studentów. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia ocen, 

sformułowana przez studentów w odniesieniu do zajęć prowadzonych przez dwóch pracowników 

akademickich wyniosła 4,89, najniższa zaś osiągnęła wartość 3,5. Łącznie 16 zajęć uzyskało średnią 

ocen przekraczającą 4,0, przy czym noty przekraczające 4,5 uzyskało łącznie sześcioro 

pracowników. W przypadku zajęć prowadzonych przez siedmiu wykładowców przeciętna ocen nie 

przekroczyła 3,97.  
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Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocenionych zajęć wyniosła 4,25. 

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 ewaluacji poddano ogółem zajęcia 

prowadzone przez 19 nauczycieli akademickich na kierunku socjologia, z czego: 

 15 zajęć prowadzonych było na studiach pierwszego stopnia,  

 4  zajęcia było prowadzonych na studiach drugiego stopnia. 

Ewaluacji poddane zostały nastęujące formy zajęć: 

 11 wykładów, 

 18 zajęć ćwiczeniowych. 

Skala ocen, jaką posługiwali się słuchacze zawierała się między 1 (ocena najniższa) a 5 

(ocena najwyższa). Kryteria, według których ocenione zostały zajęcia były następujące: organizacja 

zajęć, komunikatywność, interaktywność, terminowość i dostępność, kryteria oceny, postawa 

wobec studentów. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia ocen, 

sformułowana przez studentów w wyniosła 4,95, najniższa zaś osiągnęła wartość 2,77. Łącznie 13 

zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,0, przy czym noty przekraczające 4,5 uzyskało łącznie 

siedmioro pracowników. W przypadku zajęć prowadzonych przez sześciu wykładowców przeciętna 

ocen nie przekroczyła 3,87.  

Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocenionych zajęć wyniosła 4,22. 

 

WYNIKI ANALIZY SYLABUSÓW 

 Analiza sylabusów przeprowadzona przez KZZJK objęła te sylabusy, w których dokonano 

zmian merytorycznych w porównaniu do poprzedniego roku, jak również sylabusy do modułów, 

które realizowane będą po raz pierwszy (dotyczy do drugich lat studiów pierwszego i drugiego 

stopnia). Analiza uwzględniała następujące elementy: 

 zgodność sylabusów z opisami modułów, zwłaszcza w odniesieniu do zakładanych efektów 

kształcenia i metod ich weryfikacji;  

 różnorodność sposobów/metod weryfikacji efektów kształcenia i ich adekwatność w 

stosunku do wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie student powinien osiągnąć 

 kompletność i czytelność danych, zwłaszcza w części dotyczącej sposobów weryfikacji; 

 efekty kształcenia modułu pod kątem możliwości ich osiągania w ramach opisanych w 

sylabusie treści i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów. 

Przeprowadzona analiza nie wykazała istotniejszych nieprawidłowości w treściach 

sylabusów. Nauczyciele opracowujący sylabusy odnieśli się w nich do efektów kształcenia 

zawartych w opisach modułów, dostosowując do nich treść zajęć. Prawidłowo zostały także 

opisane narzędzia weryfikacji efektów kształcenia – jedynie w czterech przypadkach nauczyciele 

zostali poproszeni o doprecyzowanie zasad zaliczenia modułu. W każdym przypadku zastosowano 

się do uwag KZZJK i poprawiono sylabus. Konstrukcja sylabusa generuje konieczność współpracy 

pomiędzy osobami realizującymi zajęcia w ramach jednego modułu, co – jak pokazuje 

przeprowadzona analiza – na ogół skutkuje spójną koncepcją zajęć oraz komplementarnością treści 

realizowanych w ramach wykładu oraz ćwiczeń. 

 



4 

 

WYNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH PRAKTYK 

STUDENCKICH 

 Procedura monitorowania realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 

dotyczyła wyłącznie studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci studiów pierwszego 

stopnia nie zostali objęci ta procedurą, ze względu na fakt, że praktyki na studiach pierwszego 

stopnia odbywają się dopiero po drugim roku studiów, dlatego wdrożenie procedury dla tych 

studentów będzie możliwe dopiero od roku akademickiego 2013/2014. 

W przypadku studentów studiów drugiego stopnia funkcję praktyk zawodowych spełniają 

realizowane w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej indywidualne projekty badawcze. 

Studenci samodzielnie projektują i przeprowadzają badania empiryczne, które stanowią integralną 

część ich prac dyplomowych. Weryfikacji efektów kształcenia w przypadku praktyk studentów 

studiów drugiego stopnia dokonują promotorzy (pełniąc tym samym funkcję opiekunów 

indywidualnych praktyk studenckich) na podstawie realizacji kolejnych etapów procesu 

badawczego. Poświadczeniem osiągnięcia efektów kształcenia jest w tym przypadku zaliczenie 

kolejnych części (A-D) modułu: seminarium magisterskie. 

Monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich polegało na 

sprawdzeniu, czy studenci uzyskali zaliczenie z części A modułu: seminarium magisterskie.  

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej (zaliczeń z modułu: seminarium magisterskie) nie 

wskazuje na trudności w zakresie osiągania przez studentów efektów kształcenia w ramach 

praktyk indywidualnych. 

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki 

W wyniku analizy form weryfikacji efektów kształcenia dostrzeżono następujące trudności: 

 problemy związane z egzekwowaniem sylabusów od nauczycieli wchodzących w skład 

minimum kadrowego, jak również tych, którzy zatrudnieni są w ramach godzin zleconych; 

 brak zapewnienia ze strony władz dziekańskich instrumentów umożliwiających 

publikowanie sylabusów na stronie internetowej IS; 

 opóźnienia w dostarczaniu do IS wyników ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych w 

semestrze letnim, co utrudnia dokonanie analizy w czasie umożliwiającym terminowe 

wywiązanie się przez KZZJK z obowiązku przygotowania rocznej oceny efektów kształcenia.  

Do dobrych praktyk zaliczyć można: 

 systematyczne (dwa razy w roku) przeprowadzanie badania oceniającego zajęcia 

dydaktyczne. 

 współpracę nauczycieli prowadzących wykłady z osobami prowadzącymi ćwiczenia w 

ramach tego samego modułu, która skutkuje wypracowaniem spójnej koncepcji zajęć, co 

uwidacznia się w treści sylabusa. 

 

c. Wnioski i propozycje zmian 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ANALIZY WYNIKÓW ANKIETY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że zajęcia prowadzone w 

Instytucie Socjologii na kierunku socjologia są przez studentów na ogół oceniane dobrze lub bardzo 
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dobrze – świadczy o tym fakt, że w semestrze zimowym 3/4, a w sementrze letnim ponad 2/3 

poddanych ocenie zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,0. Można uznać, że zajęcia te 

prowadzone są w sposób poprawny, satysfakcjonujący studentów. Pozwala to wnioskować o 

realizacji zakładanych efektów kształcenia.  

Warto przy tym jednak podkreślić, że osoby prowadzące zajęcia, w odniesieniu do których 

sformułowano ocenę niższą niż 4,5 mogłyby podjąć działania doskonalące, polegające m.in. na 

uatrakcyjnieniu formuły zajęć, wprowadzeniu nowych metod dydaktycznych i in. 

 Z kolei bardziej kompleksowe działania naprawcze powinny zostać podjęte w odniesieniu 

do tych zajęć, które ocenione zostały najniżej (poniżej 4,0). Proponuje się następujące działania 

naprawcze: 

 hospitacje kontrolne, przeprowadzone w celu sprawdzeniu warsztatu dydaktycznego 

nauczyciela, które powinny być obowiązkowe w szczególności dla nauczyciela, dla którego 

zajęć średnia ocen wyniosła 2,77; 

 hospitacje o charakterze doskonalącym – proponuje się nauczycielom, których zajęcia 

zostały ocenione nisko wizytację zajęć, które ocenione zostały najwyżej w ramach 

benchmarkingu wewnętrznego; 

 wprowadzenie nowych metod i narzędzi dydaktycznych, jak również weryfikację 

dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć.  

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ANALIZY SYLABUSÓW 

 Analiza sylabusów nie wykazała istotnych błędów ich treści. We wszystkich przypadkach 

stwierdzono zgodność realizowanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami modułowymi.  

Wszystkie zawierały poprawnie sformułowane treści merytoryczne, określono w nich również 

właściwie sposoby weryfikacji efektów kształcenia. 

 W ramach udoskonalania stosowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

proponuje się – zwłaszcza w przypadku zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych oraz laboratoryjnych – 

stosowanie więcej niż jednego narzędzia weryfikacji efektów kształcenia, co pozwoli na bardziej 

miarodajne sprawdzenie stopnia ich realizacji. 

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MONITOROWANIA REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH PRAKTYK 

STUDENCKICH 

 Wyniki monitorowania realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich nie 

wykazują  na to, by studenci mieli trudności z ich osiąganiem. 

 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy 

Analizie poddano ogółem 20 narzędzi weryfikacji efektów kształcenia o zróżnicowanym 

charakterze.   Wśród nich znalazło się 7 dotyczących zajęć realizowanych na studiach I stopnia i 13 

dotyczących zajęć realizowanych na studiach II stopnia. Oceniano 6 narzędzi weryfikujących efekty 

kształcenia realizowanego w formie wykładów, 8 związanych z ćwiczeniami, 5 testujących efekty 

kształcenia w ramach seminariów i jedno opracowane dla weryfikacji efektów kształcenia w 

ramach zajęć laboratoryjnych.  
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Prowadzący zajęcia przedłożyli 6 szablonów testów, 4 zestawy wytycznych dotyczących 

przygotowania pracy pisemnej, 5 zestawów zagadnień egzaminacyjnych, 3 zestawy zagadnień do 

kolokwiów, jeden zestaw zadań laboratoryjnych (do wykonania przy pomocy programu 

komputerowego SPSS) i jeden zestaw wytycznych dotyczących przygotowania prezentacji 

multimedialnej.  

Analiza dokonana przez Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunku 

socjologia polegała przede wszystkim na weryfikacji materiałów przedstawionych przez 

prowadzących pod kątem zgodności założeń i celów stojących u podstaw konstruowania narzędzi z 

efektami kształcenia ujętymi w opisach poszczególnych modułów. Szczególną uwagę poświecono 

kwestii możliwości miarodajnego testowania konkretnych efektów kształcenia przy wykorzystaniu 

narzędzi wykorzystywanych przez prowadzących. Podczas weryfikacji uwzględniono także stopień 

uszczegółowienia poszczególnych narzędzi, ich konstrukcję techniczną, formę redakcyjną, 

klarowność i komunikatywność.  

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki 

Do dobrych praktyk zaliczyć można: 

 łączenie różnych form oceniania efektów kształcenia studentów w ramach jednego modułu 

np. sprawdzianów pisemnych i/lub ustnych ze sprawdzianami praktycznymi i/lub 

problemowymi. 

 

c. Wnioski i propozycje zmian 

Ogólna ocena przedstawionych przez prowadzących narzędzi jest jednoznacznie pozytywna, 

jednakże Zespół po szczegółowej analizie sformułował zalecenia ułatwiające dalsze doskonalenie 

procesu weryfikacji efektów kształcenia (są one przedstawione poniżej). 

 Ocena testów i zestawu zadań laboratoryjnych. Przedłożone szablony testów i zestaw 

zadań spełniają kryterium weryfikacji efektów kształcenia ujętych w opisach 

modułów. Zakres zagadnień obejmowanych przez poszczególne narzędzia jest szeroki, 

a stopień uszczegółowienia wystarczający. Poziom przygotowania redakcyjnego i 

edytorskiego należy ocenić wysoko. Szablony testów mają klarowną i komunikatywną 

formę, a zadania umieszczone w zestawie zawierają jasno określone cele. Postulować 

można by jedynie wprowadzenie do większości analizowanych szablonów testów 

instrukcji dotyczących ich wypełniania. Zabezpieczyć mogłoby to przed ewentualnymi 

pomyłkami wynikającymi z niezrozumienia zasad udzielania prawidłowych 

odpowiedzi. 

 Ocena wytycznych dotyczących przygotowania prac pisemnych i prezentacji.  

Przedłożone zestawy wytycznych spełniają kryterium weryfikacji efektów kształcenia 

ujętych w opisach modułów. Zakres proponowanych tematów należy zasadniczo 

ocenić jako wystarczająco szeroki. Wymogi dotyczące zawartości pracy, jej formy i 

terminów przedłożenia zostały spełnione w większości przypadków. Zespół stwierdził 

jednak, że w jednym przypadku w ogóle nie zostały określone wymogi redakcyjne i 

merytoryczne, a w trzech przypadkach nie określono jednoznacznie terminów 

przedłożenia prac. Są to mankamenty, które należy w przyszłości wyeliminować.  
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 Ocena zestawów zagadnień do egzaminów i kolokwiów. Przedłożone zestawy 

zagadnień spełniają kryterium weryfikacji efektów kształcenia ujętych w opisach 

modułów. Obejmowany przez zagadnienia zakres w każdym przypadku ocenić należy 

jako wystarczająco szeroki. Przedstawione narzędzia przygotowane zostały starannie 

pod względem redakcyjnym. Ich treść jest jasna i klarowna. Tylko w jednym przypadku 

Zespół odnotował nieco zbyt powierzchowną formę sformułowań – mogą one budzić 

wątpliwości, co do zasadniczej treści poszczególnych zagadnień. W kilku przypadkach 

zagadnienia zostały ustrukturyzowane w postaci punktów i podpunktów – to 

przekłada się na jeszcze bardziej klarowną formułę. Zdaniem Zespołu, o ile to możliwe, 

warto upowszechniać tą formułę prezentowania zagadnień. 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy 

Procedura polegająca na analizie wyników sesji egzaminacyjnych nie została ujęta w 

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku socjologia, dlatego 

przeprowadzona została w sposób ogólny, w oparciu o dane uzyskane z dziekanatów1. Analiza 

dotyczyła wyników sesji egzaminacyjnych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, 

jak również studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia.  

Przeanalizowano zdawalność egzaminów w pierwszym terminie, jak również liczbę wpisów 

warunkowych. Te dwa wskaźniki stanowią wskaźnik opanowania przez studentów efektów 

kształcenia. 

W przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia liczba ocen 

niedostatecznych uzyskiwanych w pierwszych terminach egzaminów nie przekraczała kilku 

(maksymalnie 5 w przypadku jednego modułu). Wyjątek stanowi przedmiot mikrostruktury 

społeczne – aż 13 przystępujących do egzaminu w drugim terminie nie zdało go i uzyskało wpis 

warunkowy na kolejny rok studiów. Oznacza to, że mniej więcej co czwarty student pierwszego 

roku nie osiągnął efektów kształcenia zakładanych w ramach modułu mikrostruktury społeczne. 

Ponadto jedna osoba uzyskała wpis warunkowy z modułu logika. 

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej na pierwszym roku studiów drugiego stopnia nie 

wskazuje na to, by studenci mieli większe trudności w osiąganiu założonych efektów kształcenia. 

Przeciętna liczba ocen niedostatecznych uzyskiwanych przez studentów poszczególnych 

specjalności z egzaminów, zdawanych w pierwszym terminie nie przekraczała 2. Najwięcej ocen 

niedostatecznych uzyskano z egzaminy z przedmiotu stratyfikacja społeczna – 17 na 139 osób 

zdających. Można jednak wnioskować o osiągnięciu efektów kształcenia przez zdecydowaną 

większość studentów, ponieważ ogółem, na wszystkich specjalnościach udzielono zgody na trzy 

wpisy warunkowe. 

 

                                                           
1
 Dane, jakimi dysponuje KZZJK są nieusystematyzowane i dotyczą na ogół wyników zimowej sesji 

egzaminacyjnej roku akademickiego 2012/2013. Jest to spowodowane tym, że w czasie sporządzania rocznej 

oceny efektów kształcenia (5-8 listopada 2013 r.) znaczna część studentów nie zamknęła sesji letniej, wobec 

czego dziekanaty nie dysponowały protokołami, na podstawie których można byłoby dokonać systematycznej 

analizy.  
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b. Wnioski 

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej pozwala stwierdzić, że nie występują poważniejsze 

trudności w osiąganiu przez studentów zakładanych efektów kształcenia. Wyjątek stanowi moduł 

mikrostruktury społeczne – blisko jedna czwarta uczestników kursu nie zdołała opanować 

zakładanych efektów kształcenia, wobec czego zaleca się podjęcie działań naprawczych w celu 

osiągnięcia lepszych rezultatów w przyszłości. Działania te mogą objąć: 

 weryfikację efektów kształcenia określonych w opisie modułu tak, aby możliwe były 

do osiągnięcia przez większą liczbę studentów; 

 zmianę narzędzia weryfikacji efektów kształcenia (np. zmiana formy egzaminu z 

pisemnego na ustny); 

 wprowadzenie nowych metod dydaktycznych, które mogłyby przyczynić się do 

lepszego zrozumienia przekazywanych treści, co przekłada się na osiągania efektów 

kształcenia przez studentów. 

 

III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

Z uwagi na fakt, że System Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Socjologia został 

opracowany w drugiej połowie roku akademickiego 2012/2013, a jego przyjęcie przez Radę 

Instytutu Socjologii nastąpiło w maju 2013 roku, za datę początkową obowiązywania większości 

procedur przewidzianych w SZJK przyjęto 1 października 2013 roku. W związku z powyższym w 

roku akademickim 2012/2013 wdrożone zostały głównie te procedury zawarte w SZJK, które 

stanowią kontynuację dotychczasowych dobrych praktyk. Ponadto niektóre procedury, jak np. 

ocena efektów kształcenia wynikająca z analizy prac dyplomowych czy badanie poziomu satysfakcji 

osób kończących studia mogą zostać wdrożone dopiero po zakończeniu cyklu dydaktycznego, 

realizowanego z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji, co nastąpi po roku akademickim 

2013/2014.  

Wskazane powyżej ograniczenia sprawiają, że nie da się do końca miarodajnie ocenić 

efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 na kierunku socjologia. Niemniej jednak, 

pozytywnie ocenić należy jakość kadry dydaktycznej, jak również prowadzonych przez nią zajęć, na 

co wskazują wyniki ankiet ewaluacyjnych. Także analiza sylabusów oraz monitorowanie realizacji 

efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich oraz analiza narzędzi weryfikacji efektów 

kształcenia świadczą o skuteczności działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia.  

Sygnały wskazujące na brak realizacji efektów kształcenia dotyczą analizy wyników sesji 

egzaminacyjnej – w przypadku jednego z modułów konieczne jest wdrożenie rozwiązań 

pozwalających na podniesienie odsetka studentów, którzy osiągają zamierzone efekty kształcenia. 

W podsumowaniu zaznaczyć należy, że w analizowanym okresie podjęte zostały czynności 

zmierzające do przygotowania wdrożenia pozostałych procedur przewidzianych w SZJK.  
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2. Propozycje zmian doskonalących (z uwzględnieniem wniosków z innych prac 

KZZJK) 

Wskazane jest skrócenie terminu opracowania wyników ankiet ewaluujących zajęcia 

dydaktyczne (w szczególności tych, które przeprowadzane są w semestrze letnim) tak, by wyniki 

wszystkich przeprowadzonych w danym roku ankiet mogły zostać uwzględnione w rocznej ocenie 

efektów kształcenia. 

Konieczne jest określenie stałego terminu formułowania rocznych ocen efektów kształcenia 

tak, by KZZJK mogła rozplanować swoje działania w sposób efektywny. 

Konieczne jest odgórne dookreślenie sposobu realizacji procedury, polegającej na analizie 

wyników sesji egzaminacyjnej i wprowadzenie jej do SZJK na Wydziale oraz na kierunku. 


